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Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Concessão de 

Licenças e Prestação de Serviços Municipais e Tabela de Taxas 

 

Preâmbulo 

 

O Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Concessão de Licenças e Prestação de Serviços 

Municipais e tabela de Taxas, aprovado na Reunião de Câmara de 18.04.2006 e pela Reunião da 

Assembleia Municipal de 03.05.2006, publicado no Diário da República, II Série, n.º 119, Apêndice n.º 57, 

de 22.06.2006, alterado pela Câmara Municipal a 25.11.2009 e pela Assembleia Municipal a 11.12.2009 

promoveu uma profunda reorganização de conteúdos do então vigente Regulamento. 

Ora, passados cerca de seis anos durante os quais a mudança em algumas das matérias tratadas foi 

manifesta, urge proceder a ajustamentos pontuais em matéria de procedimento, em consequência de 

alterações legislativas, em matéria de notificações (possibilidade de notificações eletrónicas), alteração das 

taxas de juro das dívidas ao Estado, simplificação administrativa no âmbito da iniciativa “Licenciamento 

Zero” e do Balcão Empreendedor, conforme o previsto no Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, bem 

como adequar algumas taxas da tabela e promover a adaptação aos novos regulamentos municipais, em 

especial os resultantes da publicação do Diploma Legislativo acima definido. 

Por outro lado e possuindo o Município um conjunto de meios e veículos de comunicação com o público, 

seja os instalados nos edifícios municipais, seja todos aqueles que de qualquer forma são passíveis de 

interagir com o público consumidor, procura-se igualmente colocar à disposição dos agentes económicos 

a possibilidade de publicitação das suas atividades e/ou a promoção dos seus serviços ou marcas por eles 

comercializadas nesses mesmos meios. Do mesmo modo e havendo alteração na Regulação da condução 

e registo de ciclomotores, motociclos e veículos comerciais retirou-se este Capítulo da Tabela em vigor 

substituindo-o pelos serviços de bloqueamento, remoção e depósito de viaturas tendo em vista a criação 

deste tipo de serviços públicos. Por último e tendo presente por um lado o peso do setor turístico e as 

novas solicitações que nossa chegam, em especial durante a época balnear, e por outro o Protocolo 

celebrado com a Administração da Região Hidrográfica do Centro para a gestão do denominado “relvado” 

da Costa Nova, entendemos que também aqui, se justificava a introdução de um novo Capítulo que 

enquadrasse o exercício de algumas atividades que utilizam o espaço público municipal e intimamente 

ligadas ao turismo sazonal, a que denominámos de Transportes Turísticos. 
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Finalmente prevê-se um conjunto de regras de procedimento no que concerne a algumas matérias 

específicas, para as quais não se justifica a criação de regulamentação autónoma, mas cujos aspetos 

particulares se torna ainda necessário concretizar.  

A criação das taxas respeitou o princípio da prossecução do interesse público local e, para além da 

satisfação das necessidades financeiras da autarquia pretende-se a promoção de finalidades sociais, 

económicas, culturais e ambientais, razão pela qual foram criados mecanismos de incentivo a 

determinados atos, operações ou atividades, cujo resultado se traduz numa diminuição objetiva dos 

valores definidos como taxas em relação aos custos associados.  

No mesmo sentido e, em cumprimento da lei das Taxas, encontra – se anexa, por forma a instruir o 

presente Regulamento, a fundamentação económico-financeira das taxas previstas, que assentam em 

critérios económico-financeiros adequados à realidade do Município, bem como nos princípios da 

proporcionalidade, equivalência jurídica e da justa repartição dos encargos públicos, procurando a 

necessária uniformização dos valores das taxas cobradas. 

Assim, e nos termos do disposto no art.º 241º da Constituição da República Portuguesa, das alíneas a) e h) 

do nº 2 do art.º 53º e alínea j) do nº 1 do artigo 634º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com a redação 

dada pela Lei nº 5- A/2002, de 11 de Janeiro, dos artigos 16º, 19º, 20º, 29º, 30º e 33º da Lei nº 42/98, de 6 

de Agosto, com as alterações que lhe foram posteriormente introduzidas, da Lei Geral Tributária, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro, com as alterações subsequentes e do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei nº 433/99, de 26 de Outubro, com as 

alterações que lhe foram introduzidas, propõe-se à Câmara Municipal a aprovação da presente proposta 

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Concessão de Licenças e Prestação de Serviços 

Municipais e Tabela de Taxas, com vista à sua posterior submissão à Assembleia Municipal para 

aprovação nos termos da Lei em vigor. 
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 CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

 

O presente Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Concessão de Licenças e Prestação de 

Serviços Municipais, adiante designado apenas por Regulamento, é aprovado nos termos do disposto no 

art.º 241º da Constituição da República Portuguesa, o n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de 

dezembro (Lei das Taxas das Autarquias Locais), das alíneas a); e) e h) do nº 2 do art.º 53º e alínea j) do 

nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com a redação dada pela Lei nº 5 -A/2002, de 11 

de Janeiro, dos artigos 16º, 19º, 20º, 29º, 30º e 33º da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que 

lhe foram posteriormente introduzidas, da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 

de Dezembro, com as alterações subsequentes e do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 433/99, de 26 de Outubro, com as alterações que lhe foram introduzidas e 

ainda o Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril, que institui o Procedimento Administrativo abrangido 

igualmente no presente Regulamento e denominado como “Licenciamento Zero”. 

 

Artigo 2.º 

Objeto e incidências  

 

1. O presente Regulamento estabelece as disposições respeitantes à liquidação, cobrança e pagamento 

de taxas pela concessão de licenças e prestação de outros serviços municipais conforme Tabela anexa, 

bem como a respetiva fiscalização e o sancionamento supletivo de infrações conexas, quando não 

especialmente previstas noutros Regulamentos Municipais.  

2. As taxas são tributos fixados no âmbito das atribuições das autarquias locais, de acordo com os 

princípios previstos na lei que aprovou o Regime das Taxas das Autarquias Locais e na Lei das Finanças 

Locais, que, traduzindo o custo da atividade pública, incidem sobre utilidades prestadas aos particulares 

ou geradas pela atividade dos municípios, designadamente: 

a) Pela concessão de licenças, prática de atos administrativos e satisfação administrativa de outras 

pretensões de caráter particular; 

b) Pela utilização e aproveitamento de bens do domínio público e/ou privado municipal; 

c) Pela instalação e aluguer de equipamentos; 

d) Pelas atividades de promoção de finalidades sociais e ambientais; 

f) Pelas atividades de promoção do desenvolvimento e competitividade local e regional. 

3. Os preços e demais instrumentos de remuneração incidem sobre os serviços prestados e bens 

fornecidos em gestão direta pelas unidades orgânicas municipais e não devem ser inferiores aos custos 

direta e indiretamente suportados com a prestação desses serviços ou fornecimento desses bens. 



 

Aprovado em Reunião de Câmara de 04.04.2012 e na Reunião da Assembleia Municipal de 13.04.2012. 

 

4. O Regulamento não se aplica às situações e casos em que a fixação, liquidação, cobrança e pagamento 

das taxas obedeça a normativos legais específicos. 

 

Artigo 3.º 

Atualização 

 

1. As taxas a cobrar pelo Município de Ílhavo, pela concessão de licenças e prestação de serviços 

municipais constam da Tabela de Taxas pela Concessão de Licenças e Prestação de Serviços Municipais, 

anexa ao presente Regulamento e adiante designada apenas por Tabela. 

2. As taxas previstas na referida tabela serão atualizadas, ordinária e anualmente, em função da taxa de 

inflação publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (por aplicação do Índice de Preços ao Consumidor, 

sem habitação) relativa ao período de Novembro a Outubro, inclusive, do ano anterior. 

3. Os valores resultantes da atualização efetuada nos termos do n.º anterior serão arredondados, por 

excesso, para a centésima. 

4. A atualização, nos termos dos números anteriores, deverá ser feita até ao dia 30 de Novembro de cada 

ano por deliberação da Câmara Municipal, e afixada nos lugares públicos do costume até ao dia 15 de 

Dezembro, para vigorar a partir do início do ano seguinte. 

5. Independentemente da atualização ordinária referida, poderá a Câmara Municipal, sempre que achar 

justificável, propor à Assembleia Municipal uma atualização extraordinária e/ou alteração da Tabela; 

6. As taxas da Tabela que resultem de quantitativos fixados por disposição legal especial serão atualizadas 

de acordo com os coeficientes legalmente estabelecidos. 
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CAPÍTULO II 

LIQUIDAÇÃO 

 

Artigo 4.º 

Liquidação 

 

1. A liquidação das taxas e outras receitas municipais previstas na Tabela, consiste na determinação do 

montante a pagar e resulta da aplicação dos indicadores nela definidos aos elementos fornecidos pelos 

interessados, que podem ser confirmados pelos Serviços. 

2. O valor da taxa a cobrar, assim obtido, será expresso em euros e arredondado, por excesso, para a 

segunda casa decimal imediatamente a seguir. 

3. Quando num determinado estabelecimento, para além da atividade principal se exerçam, de forma 

acessória ou complementar, outras que, autonomamente devam ser tributadas nos termos do presente 

Regulamento, o valor das taxas correspondentes às licenças ou autorizações concedidas será acrescido, 

de forma cumulativa, daquele que fosse devido por essas atividades se fossem exercidas isoladamente. 

 

Artigo 5.º 

Notificação 

 

1. A liquidação será notificada ao interessado nas formas legalmente admitidas. 

2. Da notificação da liquidação deverá constar a decisão, os fundamentos de facto e direito, os meios de 

defesa contra o ato de liquidação, o autor do ato e a menção da respetiva delegação ou subdelegação de 

competências, bem como o prazo de pagamento voluntário, de acordo com o presente Regulamento. 

3. Os atos praticados em matéria de taxas e outras receitas municipais só produzem efeitos em relação aos 

respetivos sujeitos passivos quando estes sejam validamente notificados. 

4. Os sujeitos que intervenham ou possam intervir em quaisquer procedimentos nos serviços camarários 

que levem à liquidação de taxas ou outras receitas devem comunicar, por escrito e no prazo de 10 dias, 

qualquer alteração do seu domicílio ou sede ou morada indicada para efeitos de notificação. 

5. A falta de recebimento de qualquer aviso ou comunicação devido ao não cumprimento do disposto no 

n.º 3, não é oponível ao Município, sem prejuízo do que a lei dispõe quanto à obrigatoriedade das 

notificações e dos termos em que devem ser efetuadas. 

6. A advertência de que a falta de pagamento no prazo estabelecido, quando a este haja lugar, implica a 

cobrança coerciva da dívida. 

 

Artigo 6º 

Procedimento da liquidação 

 

1. A liquidação das taxas e outras receitas municipais constará de documento próprio, de onde constarão 

os seguintes elementos: 
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a) Identificação do sujeito passivo; 

b) Discriminação do ato, facto ou contrato sujeito a tributação; 

c) Enquadramento na Tabela de Taxas; 

d) Cálculo do montante a pagar. 

2. O documento mencionado no número anterior designar-se-á nota de liquidação e fará parte integrante 

do respetivo processo administrativo. 

3. A liquidação de taxas e outras receitas municipais não precedida de processo far-se-á nos respetivos 

documentos de cobrança. 

4. As notificações efetuadas por transmissão eletrónica de dados consideram -se efetuadas nos termos do 

Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

5. Nas situações em que seja admissível a notificação por via postal simples, os destinatários presumem -

se notificados no 5.º dia posterior ao do envio. 

6. Nos casos em que seja possível satisfazer a pretensão do requerente, aquando da solicitação para o 

efeito, a liquidação ser-lhe-á notificada pessoalmente. 

7. O funcionário que emitir qualquer aviso ou notificação indicará a sua identificação e mencionará a 

identificação do procedimento. 

 

Artigo 7º 

Erro na liquidação 

 

1. Poderá haver lugar à revisão do ato de liquidação pelo respetivo serviço liquidador, por iniciativa do 

sujeito passivo ou oficiosa, nos prazos estabelecidos na Lei Geral Tributária e com fundamento em erro de 

facto ou de direito. 

2. Caso se verifique que na liquidação foram cometidos erros de facto ou de direito, ou omissões 

imputáveis aos serviços e dos quais tenha resultado prejuízo para o Município, o serviço respetivo 

promoverá de imediato a liquidação adicional. 

3. O contribuinte será notificado, por mandado ou seguro de correio para, no prazo de 15 dias, satisfazer a 

diferença, sob pena de, não o fazendo, se proceder à competente execução por via judicial. 

4. Da notificação deverão constar os fundamentos da liquidação adicional, montante, prazo de pagamento 

e ainda a advertência de que o não pagamento no prazo fixado implica a cobrança coerciva, através do 

serviço competente, sem prejuízo do disposto no art.º 28º. 

5. Quando, por erro imputável aos Serviços, tenha sido liquidada quantia superior à devida e não tenham 

decorrido cinco anos sob o pagamento eventual, deverão os serviços independentemente de reclamação 

ou impugnação do interessado, promover de imediato a restituição. 

6. Não haverá lugar a liquidação adicional ou restituição oficiosa de quantias quando o seu quantitativo 

seja igual ou inferior a 2,50€. 

 

Artigo 8º 

Revisão do ato de liquidação por iniciativa do sujeito passivo 
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1. O requerimento de revisão do ato de liquidação por iniciativa do sujeito passivo deverá ser instruído com 

os elementos necessários à sua procedência. 

2. Sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional que daí resulte, quando o erro do ato de 

liquidação advier e for da responsabilidade do próprio sujeito passivo, nomeadamente por falta ou 

inexatidão da declaração a cuja apresentação estivesse obrigado nos termos das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, este será responsável pelas despesas que a sua conduta tenha causado. 

 

CAPÍTULO III 

ISENÇÕES 

 

Artigo 9º 

Isenções 

 

1. As isenções previstas no presente Regulamento respeitam os princípios da legalidade, igualdade de 

acesso, imparcialidade, capacidade contributiva e justiça social e visam a justa distribuição dos encargos, 

o incentivo da atividade económica na área do Município, a dinamização do espaço publico e o apoio às 

atividades com fins de interesse público municipal, na prossecução das respetivas atribuições públicas, 

designadamente, no que concerne à cultura, ao associativismo, à disseminação dos valores locais, 

promoção da inclusão social, com proteção dos sujeitos passivos singulares mais desfavorecidos e 

carenciados. 

2. Estão isentos do pagamento de todas as taxas as entidades referidas no art.º 33º da Lei nº 42/98, de 6 

de Agosto, que aprovou a Lei das Finanças Locais, nomeadamente, o Estado e seus institutos e 

organismos autónomos personalizados, os municípios e as freguesias. 

3. A Câmara Municipal poderá isentar do pagamento de taxas, total ou parcialmente: 

a) As pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública administrativa; 

b) Os partidos políticos (cessando estes benefícios se ocorrerem as situações previstas no artigo 

9.º da Lei 56/98, de 18 de Agosto); 

c) As associações religiosas, culturais, cooperativas, desportivas ou recreativas, legalmente 

constituídas, por iniciativas que se destinem diretamente à realização dos seus fins estatutários e 

se revistam de interesse para o Município e/ou com o qual tenham Acordo de Cooperação; 

d) As instituições particulares de solidariedade social, legalmente constituídas, pelas atividades que 

se destinem à realização dos seus fins sociais; 

e) As pessoas de comprovada insuficiência económica. 

i. Só serão consideradas pessoas de comprovada insuficiência económica, aquelas cujo 

rendimento familiar seja igual ou inferior ao valor máximo atribuível no âmbito do 

rendimento social de inserção ou cujo agregado familiar viva exclusivamente de pensões 

de reforma abaixo de uma retribuição mínima mensal garantida, desde que para benefício 

exclusivo e próprio; 
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ii . Os deficientes físicos que beneficiem de isenção de IRS, desde que para benefício 

exclusivo e próprio, quando os respetivos agregados familiares não aufiram rendimentos 

mensais superiores a uma retribuição mínima mensal; 

4. As isenções de taxas e outras receitas previstas nos artigos anteriores são precedidas de requerimento 

fundamentado a apresentar pelo interessado, acompanhado dos documentos comprovativos da situação 

em que se enquadre, e ainda: 

a) Tratando -se de pessoa singular:  

aa) Cópia do Bilhete de Identidade e do cartão de contribuinte ou do Cartão de Cidadão;  

ab) Última declaração de rendimentos e respetiva nota de liquidação (IRS) ou comprovativo de 

isenção, emitido pelo Serviço de Finanças;  

ac) Declaração de rendimentos anuais auferidos emitida pela entidade pagadora. 

b) Tratando -se de pessoa coletiva: 

ba) Cópia do cartão de pessoa coletiva;  

bb) Cópia dos estatutos ou comprovativo da natureza jurídica das entidades e da sua finalidade 

estatutária; 

bc)Última declaração de IRC e respetivos anexos ou comprovativo de isenção de IRC. 

5. A Câmara Municipal apreciará o pedido de redução e a documentação entregue e, com base em 

relatório a elaborar pela Divisão de Ação Social, decidirá em conformidade.  

6. As falsas declarações integram o crime de falsificação de documentos previsto no Código Penal. 

7. A cobrança de taxas de ocupação do domínio público poderá ser suspensa em locais e períodos 

determinados por ocasião de eventos ou festividades populares, podendo a gestão do espaço ser 

cometida às entidades organizadoras. 

8. As isenções referidas no número anterior não dispensam o requerimento à Câmara Municipal das 

necessárias licenças, quando devidas, nos termos da lei ou regulamentos municipais. 

9. As isenções referidas no número 3 serão concedidas por deliberação da Câmara Municipal, podendo 

esta delegar no Presidente com faculdade de subdelegação, mediante requerimento dos interessados e 

apresentação da prova da qualidade em que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da 

isenção. 

10. Esta isenção não abrange as indemnizações por danos causados no Património Municipal, não permite 

aos beneficiários a utilização de meios suscetíveis de lesar o interesse municipal. 

 

CAPÍTULO IV 

PAGAMENTO 

 

Artigo 10.º 

Pagamento de taxas e licenças 
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1. Não pode ser praticado nenhum ato ou facto sem prévio pagamento das taxas e outras receitas 

previstas no presente Regulamento, quando devidas, salvo nos casos previstos em regime especial ou os 

que envolvam a emissão de aviso de pagamento, em que o limite é fixado no próprio aviso. 

2. Com exceção dos casos devidamente autorizados, em que poderão ser pagas noutras datas ou locais 

e/ou em equipamentos de pagamento automático, as licenças e taxas por prestação de serviços deverão 

ser pagas na Tesouraria da Câmara Municipal de Ílhavo, no próprio dia da liquidação. 

3. Quando a liquidação dependa da organização de processo especial ou de prévia informação dos 

serviços oficiais, o pagamento das taxas deverá ser solicitado no prazo de 30 dias a contar da data do 

aviso de deferimento do pedido, se outro prazo não estiver fixado na lei ou noutros regulamentos. 

4. As licenças e taxas anuais, quando a sua primeira emissão não seja requerida ou processada no início 

do ano, serão divisíveis em duodécimos, sendo o total da liquidação igual ao produto resultante da 

multiplicação de um duodécimo pelos meses em falta até ao fim do ano. 

5. O pagamento realizado com cheque sem provisão é considerado nulo. 

6. O alvará ou título a que respeita a taxa não paga ou paga por cheque sem provisão considera-se 

entretanto nulo. 

7. A liquidação do valor das taxas devidas no âmbito dos regimes previstos pelo Decreto -Lei n.º 48/2011, 

de 1 de Abril é efetuada automaticamente pelas formas previstas no balcão do empreendedor. 

8. Sem prejuízo do número anterior, tratando-se de taxas devidas pela ocupação do espaço público ou 

outras, cuja forma de determinação não resulte automaticamente do balcão do empreendedor, os 

elementos necessários à realização do pagamento por via eletrónica serão disponibilizados no balcão, no 

prazo de 5 dias após a comunicação ou pedido. 

9. A requerimento do interessado pode o Presidente da Câmara Municipal aceitar em pagamento, total ou 

parcial dação em cumprimento e compensação, através da entrega de bens imóveis ou móveis, ou a 

prestação de serviços após avaliação pelos serviços e cumpridos os requisitos legais exigidos pelo Código 

de Procedimento e Processo Tributário, quando compatíveis com o interesse público. 

 

Artigo 11º 

Pagamento em prestações 

 

1. A Câmara Municipal de Ílhavo, com faculdade de delegação no Presidente, pode autorizar o pagamento 

em prestações das taxas e serviços previstos no presente Regulamento, condicionado ou não à prestação 

de caução, nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo e de Processo Tributário, 

desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito, designadamente comprovação da situação 

económica do requerente que não lhe permite o pagamento integral da dívida de uma só vez, no prazo 

estabelecido para o pagamento voluntário. 

2. Os pedidos de pagamento em prestações devem conter a identificação do requerente, a natureza da 

dívida e o número de prestações pretendido, bem como os motivos que fundamentam o pedido. 

3. No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal corresponderá ao total da dívida 

dividido pelo número de prestações autorizado, acrescendo ao valor de cada prestação os juros de mora 
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contados sobre o respetivo montante desde o termo do prazo para pagamento voluntário até ao 

pagamento efetivo de cada uma das prestações. 

4. O valor mínimo de cada prestação não pode ser inferior ao valor da Unidade de Conta 

5. A falta de pagamento de qualquer das prestações implica o imediato vencimento das seguintes, 

assegurando-se a execução fiscal da dívida remanescente mediante a extração da respetiva certidão de 

dívida. 

Artigo 12.º 

Licenças renováveis 

 

O pagamento das licenças renováveis deverá fazer-se nos seguintes prazos: 

a) As anuais: de 2 de Janeiro a 31 de Janeiro de cada ano. 

b) As mensais: nos primeiros oito dias (inclusive) de cada mês. 

 

Artigo 13.º 

Taxas e licenças liquidadas e não pagas 

 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, o não pagamento das taxas e outras receitas municipais no 

prazo estabelecido para o efeito implica a extinção do procedimento. 

2. Poderá o utente obstar à extinção, desde que efetue o pagamento da quantia liquidada, em dobro, nos 

dez dias seguintes ao termo do prazo de pagamento respetivo. 

 

Artigo 14.º 

Cobrança coerciva 

 

1. Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais liquidadas e que 

constituem débitos do Município, vencem-se juros de mora à taxa legal. 

2. Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas municipais relativamente às quais o 

contribuinte usufruiu do facto, do serviço ou do benefício, sem o respetivo pagamento. 

 

CAPÍTULO V 

EMISSÃO, RENOVAÇÃO, AVERBAMENTO E CESSAÇÃO DAS LICENÇAS 

 

Artigo 15.º 

Emissão da licença 

 

1. Na sequência do deferimento do pedido de licenciamento e mediante o pagamento das taxas, os 

serviços municipais assegurarão a emissão da licença respetiva, a qual deverá conter: 

a) A identificação do titular (nome, morada ou sede e numero de identificação fiscal); 

b) O objeto do licenciamento, sua localização e características; 
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c) As condições impostas no licenciamento; 

d) A validade da licença, bem como o seu número de ordem. 

2. Dos alvarás de licença constarão sempre as condições a que ficam subordinados os atos ou factos a 

que respeitem. 

 

Artigo 16.º 

Período de validade das licenças 

 

1. O período referido no licenciamento pode reportar-se ao dia, semana, mês ou ano civil, determinado em 

função do respetivo calendário. 

2. As licenças anuais caducam no último dia do ano para que foram concedidas, salvo se por lei ou 

regulamento, for estabelecido prazo certo para a respetiva revalidação, caso em que são válidas até ao 

último dia desse prazo. 

3. As licenças concedidas por período de tempo certo caducam no último dia do prazo por que foram 

concedidas, que deverá constar sempre no respetivo alvará de licença 

4. Nos prazos das licenças concedidos em dias, estes são contados de forma continuada, não se 

suspendendo aos sábados, domingos e feriados. 

 

Artigo 17.º 

Renovação das licenças 

 

1. As licenças renováveis consideram-se emitidas nas condições em que foram concedidas as 

correspondentes licenças iniciais, desde que se mantenham inalterados os termos e condições da 

respetiva emissão e sem prejuízo da atualização do valor da taxa a que houver lugar. 

2. São renováveis as licenças de carácter periódico e regular. 

3. Não haverá lugar à renovação se o titular do licenciamento formular pedido nesse sentido, até 30 dias 

antes do termo do prazo inicial da sua renovação. 

4. O pedido de renovação de licenças, registos ou outros atos, quando não respeitem a obras e sempre 

que seja feito fora do prazo constitui contraordenação punível com coima, nos termos previstos no artigo 

28º do presente Regulamento. 

 

Artigo 18.º 

Publicidade dos períodos para renovação das licenças e autorizações 

 

1. Até ao dia 15 do mês de Dezembro de cada ano, deverá a Câmara Municipal publicar através de edital a 

afixar nos lugares públicos do costume, os períodos durante os quais deverão ser renovadas as licenças e 

autorizações, salvo se, por lei ou regulamento, for estabelecido prazo ou período certo para a respetiva 

revalidação. 
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2. Até à mesma data poderão ser enviados aos titulares das licenças anuais prorrogáveis avisos postais, ou 

ainda utilizados outros meios considerados convenientes, notificando-os dos prazos estabelecidos para a 

renovação da respetiva licença. 

3. A falta de receção dos avisos referidos no número anterior não dispensa os respetivos titulares de 

cumprir o estabelecido em matéria de renovação. 

 

Artigo 19.º 

Requerimentos verbais 

 

Salvo deliberação em contrário serão feitos verbalmente os pedidos de renovação anual de licenças da 

competência da Câmara Municipal, desde que se mantenham inalterados os termos e condições da 

licença anterior. 

 

Artigo 20.º 

Renovação automática 

 

1. Todas as licenças são consideradas precárias, podendo a Câmara Municipal, por motivo de interesse 

público, devidamente fundamentado, faze-las cessar, restituindo, nesse caso, a taxa correspondente ao 

período não utilizado. 

2. A renovação das licenças que assumam carácter periódico e regular opera-se automaticamente com o 

pagamento das taxas respetivas. 

3. Excetuam-se da renovação automática as licenças por ocupação de espaço do domínio público com 

carácter autónomo. 

4. Para os efeitos do número anterior, considera-se ocupação autónoma do domínio público a efetuada por 

equipamentos ou instalações que, com ou sem carácter de sazonalidade, revistam natureza precária, se 

destinem a exploração comercial e não constituam extensão ou ampliação de estabelecimento. 

5. O não pagamento da taxa devida dentro do prazo da renovação faz caducar a licença. 

 

Artigo 21.º 

Pedidos com carácter de urgência 

 

1. Nos documentos de interesse particular, cuja emissão seja requerida com carácter de urgência, será 

cobrado o dobro das taxas fixadas na tabela, desde que o pedido seja satisfeito no prazo de dois dias úteis 

após a entrada do requerimento. 

2. Excetuam-se do disposto no número anterior a certidões dos órgãos que devem ser passadas no prazo 

legal. 
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Artigo 22.º 

Buscas 

 

Sempre que o interessado numa certidão ou em outro documento não indique, ou indique erradamente, o 

ano da emissão do documento original, ser-lhe-á liquidada a taxa correspondente pela busca realizada em 

cada um dos anos de pesquisa, excluindo o ano da apresentação da petição ou aquele que é indicado 

pelo requerente. 

 

Artigo 23º 

Averbamento de licenças 

 

1. Os pedidos de averbamento de licenças devem ser apresentados no prazo de 30 a contar da verificação 

dos factos que os justifiquem, sob pena de caducidade da requerida pelo anterior titular e procedimento 

por falta de licença. 

2. Os pedidos de averbamento de licenças em nome de outrem deverão ser instruídos com uma 

autorização, com assinatura reconhecida do respetivo titular. 

3. Poderá ser autorizado o averbamento das licenças concedidas para a ocupação da via pública e de 

publicidade, desde que o pedido tenha a concordância dos titulares das licenças e os atos ou factos a que 

respeitem, subsistam nas mesmas condições em que foram licenciados. 

4. Presume-se que as pessoas singulares ou coletivas que transfiram para terceiros a propriedade, a 

exploração ou quaisquer direitos de gozo dos seus estabelecimentos ou instalações, autorizam o 

averbamento das licenças de que sejam titulares a favor das pessoas a que transmitem os seus direitos. 

Nestes casos os pedidos de averbamento deverão ser instruídos com certidão, ou fotocópia autenticada 

ou confirmada pelos serviços, do respetivo contrato. 

5. Excecionalmente serão aceites pedidos de averbamento fora do prazo fixado no n.º 1, mediante o 

pagamento da coima prevista no art.º 28º. 

 

Artigo 24.º 

Atos de autorização automática 

 

1. Devem considerar-se automaticamente autorizados, mediante a simples exibição de documentos 

indispensáveis à comprovação dos factos invocados e o pagamento correspondente, os seguintes atos: 

a) Averbamento da titularidade de licença de ocupação do domínio público por reclamos e toldos com 

fundamento em transmissão de direitos de propriedade ou de gozo de estabelecimentos comerciais 

designação social, cessão de quotas, constituição de sociedade, etc. 

b) Averbamento de transferência de propriedade e mudança de residência no registo de ciclomotores; 

c) Registo de ciclomotores; 

d) Pedido de segunda via de licenças ou outros documentos, designadamente livretes de ciclomotores, de 

licença de condução, por motivo de extravio ou mau estado de conservação; 
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2. O averbamento automático deverá considerar-se efetuado nas condições estabelecidas no despacho 

inicial que concedeu a licença. 

 

Artigo 25.º 

Cessação de licenças 

 

As licenças emitidas cessam nas seguintes condições: 

a) Por decisão da Câmara Municipal, nos termos previstos no presente Regulamento; 

b) A pedido expresso dos seus titulares; 

c) Por caducidade, uma vez expirado o prazo de validade das mesmas; 

d) Por incumprimento das condições impostas no licenciamento. 

 

CAPÍTULO VI 

CONTENCIOSO FISCAL E GARANTIAS DOS CONTRIBUINTES 

 

Artigo 26.º 

Contencioso fiscal 

 

1. As reclamações e impugnações dos interessados contra a liquidação e cobrança de taxas, mais-valias e 

demais rendimentos gerados em relação jurídica fiscal são deduzidas perante a Câmara Municipal, com 

recurso para o Tribunal Administrativo e Fiscal territorialmente competente. 

2. Do auto de transgressão por contravenções cometidas em relação à liquidação e cobrança de taxas 

pode haver reclamação no prazo de 10 dias para a Câmara Municipal, com recurso para o Tribunal 

Administrativo e Fiscal. 

3. Compete ao órgão executivo com recurso para o Tribunal Administrativo e Fiscal a cobrança coerciva de 

dívidas provenientes de taxas e licenças, aplicando-se com as necessárias adaptações, os termos 

estabelecidos no Código do Processo Tributário. 
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Artigo 27º 

Garantias fiscais 

 

À reclamação graciosa ou impugnação judicial da liquidação e cobrança de taxas, encargos e demais 

receitas de natureza fiscal, aplicam-se, com as necessárias adaptações, as normas da Lei Geral Tributária e 

as do Código de Procedimento e Processo Tributário. 

 

CAPÍTULO VII 

CONTRAORDENAÇÕES 

 

Artigo 28.º 

Contraordenações 

1. Constituem contraordenações: 

a) As infrações às normas reguladoras das taxas e outras receitas municipais de natureza fiscal; 

b) A falta de pagamento das licenças renováveis nos prazos fixados; 

c) A inexatidão ou falsidade dos elementos fornecidos pelos interessados para liquidação das taxas e 

outras receitas municipais, que ocasione a cobrança de importâncias inferiores às efetivamente devidas; 

d) O não pagamento no próprio dia da emissão da guia de receita, na tesouraria municipal, das taxas e 

outras receitas municipais com liquidação eventual, ou não devolução nesse mesmo dia, ao serviço 

liquidador, do respetivo documento de cobrança. 

2. Nos casos previstos nas alíneas a) e b) do número anterior, aplicam-se as coimas previstas para a falta 

de licenciamento. 

3. No caso previsto na alínea c), os montantes mínimos e máximo da coima são, respetivamente, 50,00€ e 

150,00€. 

4. No caso previsto na alínea d), os montantes mínimos e máximo da coima são, respetivamente, 25,00€ e 

75,00€. 

5. A negligência é punível, sendo neste caso o montante máximo das coimas previstas nos números 

anteriores reduzido a metade. 
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CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 29.º 

Serviços ou obras executadas por conta de particulares 

 

1. Quando os proprietários se recusem a executar, no prazo fixado, serviços ou obras impostas pela 

Câmara Municipal no uso das suas competências e que seja esta a executá-los por conta daqueles, o 

custo efetivo dos trabalhos será acrescido de 20% para encargos administrativos 

2. O custo dos trabalhos, executados nos termos do número anterior, quando não pago voluntariamente 

no prazo de 20 dias a contar da notificação para o efeito, será cobrado judicialmente, servindo de título 

executivo certidão passada pelos serviços competentes comprovativas das despesas efetuadas. 

3. Ao custo total acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 

Artigo 30.º 

Conferição de assinatura das petições 

 

Salvo quando a lei expressamente imponha o reconhecimento notarial da assinatura nos requerimentos ou 

petições, aquela será conferida pelos serviços recebedores através da apresentação do bilhete de 

identidade ou documento equivalente. 

 

Artigo 31.º 

Devolução de documentos 

 

1. Os documentos autênticos apresentados pelos requerentes para comprovar afirmações ou factos de 

interesse poderão ser devolvidos quando dispensáveis e solicitados pelo declarante. 

2. Quando os documentos devam ficar apensos ao processo e o apresentante manifestar interesse na sua 

devolução, os serviços extrairão e apensarão as fotocópias necessárias e devolverão o original. 

3. O funcionário que proceder à devolução dos documentos anotará sempre na petição a verificação da 

respetiva autenticidade e conformidade, a entidade emissora e a data da emissão. 
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Artigo 32.º 

Contagem de prazos 

 

1. Salvo expressa disposição em contrário, os prazos previstos no presente Regulamento são contínuos, 

não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados. 

2. O prazo que termine, num sábado, domingo ou feriado transfere-se para o dia útil imediatamente a 

seguir. 

 

Artigo 33.º 

Casos omissos 

 

Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal, com faculdade de 

delegação, precedida de prévia informação dos Serviços competentes, por aplicação das normas do 

Código do Procedimento e do Processo Tributário com as necessárias adaptações e, na falta delas, dos 

princípios gerais de Direito. 

 

Artigo 34.º 

Fiscalização 

 

A verificação do cumprimento das normas ínsitas no presente Regulamento e Tabela anexa, compete aos 

Serviços da Câmara Municipal de Ílhavo, sem prejuízo da competência geral atribuída à autoridade pública. 

 

Artigo 35.º 

Aplicação no tempo 

 

As disposições relativas ao processo de cobrança coerciva aplicam-se a todos os processos pendentes, 

bem como às dívidas relativas a taxas já liquidadas e não pagas. 

 

Artigo 36.º 

Norma revogatória 

 

1. São revogados o anterior Regulamento de Liquidação e Cobrança das Taxas pela Concessão das 

Licenças e Prestação de Serviços Municipais e a respetiva Tabela. 

2. Quando existam ou venham a ser aprovados e postos em execução regulamentos específicos para cada 

uma das diversas matérias inscritas neste Regulamento e Tabela Anexa, passam a vigorar esses 

dispositivos regulamentares nas partes em que disponham em sentido diferente do aqui estabelecido. 
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Artigo 37.º 

Entrada em vigor 

 

1. O presente Regulamento entra em vigor no prazo de 15 dias úteis após a sua publicitação, nos termos 

da lei.  

2. As disposições do presente regulamento decorrentes da aplicação do Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de 

Abril, entram em vigor, após o prazo constante no número anterior, quando tal for exigível, nos termos da 

Portaria nº 131/2011, de 4 de Abril. 

 

Ílhavo, 29 de Março de 2012 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

Eng. José Agostinho Ribau Esteves 
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Anexo I 

 

Tabela de Taxas – ANEXO I 

Ano de 2012 

 

 

Capítulo I  

Serviços Administrativos Diversos  

 Euros (€) 

1 – Afixação de editais relativos a pretensões que não sejam de interesse público - 

por cada 

5,20 

2 – Alvarás não especialmente contemplados na presente Tabela (exceto os de 

nomeação e exoneração) - por cada 

5,20 

3 – Atestados ou documentos análogos e suas confirmações - por cada 5,20 

4 – Autos:  

4.1 – Autos de adjudicação ou arrematação de fornecimentos ou semelhantes - 

por cada 

20,70 

4.2 – Outros autos ou termos de qualquer espécie - por cada 5,20 

5 – Averbamentos não especialmente consignados nesta tabela - por cada 5,20 

6 – Buscas – por cada ano, excetuando o corrente ou aqueles que expressamente 

se indiquem, aparecendo ou não o objeto da busca 

5,20 

7 – Certidões de narrativa:  

7.1 – Até uma lauda ou face, ainda que incompleta 7,20 

7.2 – Por cada lauda ou face além da primeira, ainda que incompleta 2,60 

8 – Certidões de teor ou fotocópias aurenticadas:  

8.1 – Até duas laudas ou faces, ainda que incompletas 5,20 

8.2 – Por cada lauda ou face além das primeiras, ainda que incompleta 2,60 

9 – Conferência e autenticação de documentos apresentados por particulares  

9.1 – Até cinco folhas 2,60 

9.2 – Por cada folha além das primeiras 0,50 

10 – Confiança de processo:  

10.1 – Requerida verbalmente por advogado, para exame no seu escritório, pelo 

período de sete dias 

15,50 

10.2 – Por cada dia além do referido na alínea anterior 5,20 
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11 - Declarações a pedido de empreiteiros e outras pessoas, singulares ou 

coletivas, sobre a capacidade e idoneidade na execução de empreitadas, 

fornecimento de bens e serviços ou outros 

25,90 

12 - Elaboração de contratos de empreitadas, fornecimento de bens e serviços, e 

venda de imóveis, quando titulados por documento autêntico oficial (a): 

 

12.1 - De valor até 10.000,00 Euros 51,80 

12.2 - Acresce por cada 2.500,00 Euros ou fração 5,20 

13 - Fornecimento a pedido dos interessados de documentos necessários à 

substituição dos que tenham sido extraviados ou que estejam em mau estado, 

quando não especialmente previstos – por cada documento 

15 

14 - Fornecimento de cópias ou outras reproduções de processos relativos a 

empreitadas e fornecimentos, ou outro (b) 

 

15 - Comunicação Prévia e Registo de Horário de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais: 

 

15.1 - Emissão do mapa 5,20 

15.2 - Alteração e/ou substituição 5,20 

15.3 Emissão e alteração de horários de funcionamento de estabelecimentos 

comerciais de venda ao público e de prestação de serviços, além dos limites 

estipulados no respetivo regulamento 

40,00 

16 - Reprodução de documentos:  

16.1 - Fotocópias não autenticadas:  

16.1.1 - Tamanho A4 p/ 0,28 

16.1.2 - Tamanho A3 p/b 0,50 

16.2 - Fotocópias autenticadas  

16.2.1 - Em tamanho A4 p/b 2,00 

16.2.2.- Em tamanho A3 p/b 3,00 

16.3 - Digitalização de imagem, fotografia ou texto, por unidade 10,00 

16.4 - Gravação de CD-ROM ou DVD 10,00 

17 - Impressão:  

17.1- Impressão de texto, imagem e ou ficheiro:  

17.1.1 - Por cada A4 ou inferior, preto e branco 0,75 

17.1.2 - Por cada A4 ou inferior, a cores 1,25 

18 – Outros serviços ou atos de natureza burocrática não especialmente previstos 

nesta Tabela ou em legislação especial – por cada 

1,25 
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Observações:  

1.ª – São isentos de taxas os atestados e certidões que nos termos da Lei, gozem 

de isenção de pagamento de selo 

 

(a) Excetuam-se deste número os contratos de tarefa e avença 

(b) Valor a fixar em cada Programa do Concurso 

 

  

Capítulo II  

Prestação de serviços por pessoal e/ou máquinas municipais a particulares  

  

1 – Serviço prestado por máquina de rastos - por hora 55,00 

2 – Serviço prestado por máquina retroescavadora – por hora 27,50 

3 – Aluguer de material de transporte  

3.1 – Camião até 5 t, por hora 30,00 

3.2 – Camião com mais de 5 t, por hora 35,00 

3.3 – Outras viaturas 25,00 

4 – Serviços e trabalhos executados pelos serviços municipais, a solicitação e por 

conta de outras entidades ou particulares, ou quando o município tenha de 

substituir os particulares que não executem as obras ou trabalhos impostos (v. g. 

demolições, reparações, reposições de pavimentos, etc.) – por cada serviço, taxa 

fixa 50,00 

4.1 – Acresce o custo dos trabalhos, calculado da forma que se segue  

a) O preço corrente dos materiais aplicados 

b) Por cada hora de trabalho (contabilizada desde o momento da saída ao 

momento da chegada do pessoal ao respetivo posto de trabalho) – o 

valor da remuneração média horária de todo o pessoal empregado no 

serviço 

c) O trabalho de máquinas, conforme previsto nesta tabela ou ao preço 

corrente 

d) Outros encargos para a realização dos trabalhos (seguros, 

indemnizações, licenças, etc.) 

e) Pela administração e desgaste de viaturas, máquinas, ferramentas e 

material – 20% sobre a soma das importâncias antes descriminadas 

 

Observações:  

A solicitação do interessado pode os serviços da Câmara Municipal 

fornecer previamente ao requerente estimativa do custo dos trabalhos a 

realizar. 
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Capítulo III  

Danos em bens do património municipal  

  

1 – Equipamentos urbanos, sinalização e monumentos, entre outros  

1.1 – A taxa correspondente ao despendido pela Câmara em materiais, mão-de-

obra e deslocações, acrescida de 20% para gastos administrativos  

2 – Árvores:  

2.1 – A taxa correspondente ao valor estimado da árvore danificada, ao valor dos 

materiais, mão-de-obra e deslocações necessárias à respetiva substituição, 

acrescida de 20% para gastos administrativos.  

  

Capítulo IV  

Instalação e aluguer de equipamentos  

  

1 – Utilização de palcos ou estrados – por dia:  

1.1– Até 70 m2 (“palco médio”) 210,00 

1.2 – De 70 m2 a 100 m2 (“palco grande”) 350,00 

1.3 – Mais de 100 m2 (“mega palco”) 550,00 

2 – Grades de proteção – por unidade por dia 2,50 

  

Capítulo V  

Ocupação do espaço público  

  

1. Alvará (a acumular com as outras taxas devidas)  

1.1  Emissão 20,70 

1.2 Renovação 7,80 

2 – Quiosques - por m2 ou fração de área ocupada e por dia:  

2.1 - Até 6 m2 0,20 

2.2 - Mais de 6 m2 0,30 

3 – Esplanadas abertas - por mês e por cada conjunto de uma mesa com quatro 

cadeiras 6,00 
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4 - Estrados - por m2 ou fração de área ocupada e por mês, a acumular com a 

taxa 3 1,50 

5 – Guarda-ventos - por metro linear ou fração e por mês 4,20 

6 - Toldos, alpendres, palas, sanefas, guarda-sóis e similares - por m2 ou fração 

de área projetada no solo e por mês  

6.1 - Até um metro de avanço 0,50 

6.2 - Mais de um metro de avanço 0,75 

7 - Vitrinas, expositores, arcas de gelados, brinquedos, floreiras e similares  

7.1 - Por unidade e por mês 30,00 

7.2 - Por unidade e por ano 150,00 

8 - Garrafas de gás  

8.1 - Por m2 ou fração de área ocupada e por mês 41,00 

8.2 - Por m2 ou fração de área ocupada e por ano 270,00 

9- Circos, carrosséis e similares - por m2 ou fração de área ocupada e por dia 0,30 

10 - Pavilhões, bancadas, stands e similares (ocupações casuísticas)  

10.1 - Por m2 ou fração de área ocupada e por dia 5,50 

10.2 - Por m2 ou fração de área ocupada e por mês 70,00 

11 - Ocupações de carácter cultural, social, desportivo ou religioso:  

11.1 - Por m2 ou fração de área ocupada e por dia 1,00 

11.2 - Por m2 ou fração de área ocupada e por mês 20,00 

12 – Filmagens/sessão fotográfica em espaço público  

12.1 – Por dia e local 150,00 

13.  Abrigos de transportes públicos, e similares  

13.1. Por metro quadrado ou fração e por mês 3,00 

13.2. Por metro quadrado ou fração e por ano 30,00 

14. Marcos postais, e outros equipamentos destinados ao mesmo fim — por 

unidade e por ano 5,00 

15. Ocupações com armários técnicos, cabines, postos de transformação, 

equipamento elétrico ou eletromecânico ou de telecomunicações subterrâneo  

15.1 com 1 m2 e por ano 20,00 

15.2 por cada m2 adicional 1,50 

16.  Idem à superfície  

16.1 com 1 m2 e por ano 30,00 



 

Aprovado em Reunião de Câmara de 04.04.2012 e na Reunião da Assembleia Municipal de 13.04.2012. 

 

16.2. por cada m2 adicional 2,00 

17. Câmaras ou caixas de visita, por unidade e por ano 10,00 

18. Depósitos subterrâneos,  

18.1  com 1 m3 e por  ano 25,00 

18.2 por cada m3 adicional 2,00 

19. Condutas, cabos, fios e semelhantes:  

19.1. Subterrâneos  

19.1.1. Condutores de energia elétrica e fios telefónicos ou outros dispositivos de 

qualquer natureza:  

19.1.1.1. Por metro linear ou fração e mês 0,01 

19.1.1.2. Por metro linear ou fração e ano 0,10 

19.1.2. Condutas de gás:  

19.1.2.1. Por metro linear ou fração e mês 0,02 

19.1.2.2. Por metro linear ou fração e ano 0,15 

19.1.3. Aluguer de espaço em conduta, tubo e semelhante - por km e por mês 20,00 

19.1.4. Condutas, cabos, tubos, fios e semelhantes para outros fins:  

19.1.4.1. Por metro linear ou fração e mês 0,05 

19.1.4.2. Por metro linear ou fração e ano 0,50 

19.2. Condutas, cabos, fios e semelhantes à superfície e/ou projetando-se sobre o 

espeço público:  

19.2.1. Por metro linear ou fração e mês 0,02 

19.2.2. Por metro linear ou fração e ano 0,15 

20. Postes e marcos por cada um:  

20.1. Para suporte de cabos de dados, telefónicos ou elétricos, por unidade e ano 5,00 

20.2. Para decoração — por unidade e por dia 1,00 

20.3. Para colocação de anúncios ou iluminação — por unidade e por mês 5,00 

20.4. Para outros fins — por unidade e por dia 7,00 

21 Pilaretes e guardas metálicas:  

21.1. Por unidade e por dia 0,50 

21.2. Por unidade e por mês 8,00 

21.3. Por unidade e por ano 30,00 

22. Sinalização direcional:  

22.1. Por metro quadrado ou fração e por mês 1,50 
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22.2. Por metro quadrado ou fração e por ano 15,00 

23. Outras ocupações do domínio público — por metro quadrado ou fração:  

23.1. Por dia 5,00 

23.2. Por mês 20,00 

23.3. Por ano 80,00 

24. Caução:  

24.1. É exigida a prestação de caução quando para colocação ou retirada da 

publicidade ou equipamento e pela ocupação do espaço publico, esteja em causa 

a realização de intervenções que possam danificar o espaço publico  

25. Taxas não especialmente previstas nos números anteriores:  

25.1. Mera comunicação prévia 80,00 

25.2. Comunicação prévia com prazo 120,00 

25.3. Averbamento de substituição do titular de licenciamento de publicidade/e ou 

ocupação do espaço público 30,00 

25.4. Remoção coerciva do equipamento e publicidade ocupantes do espaço 

público 140,00 

25.5. Depósito do equipamento e/ou da publicidade referenciada no n.º anterior 

por dia 50,00 

26. Utilização de parques e jardins em espaços delimitados, por hora 7,50 

  

Capítulo VI  

Bloqueamento, remoção e depósito de viaturas  

  

1. Pelo Bloqueamento  

1.1 – Ciclomotores, motociclos, e outros veículos a motos não previstos nos 

números seguintes 30,00 

1.2 - Veículos ligeiros 60,00 

1.3 - Veículos pesados 120,00 

2 – Pela remoção dos ciclomotores e outos veículos a motor não previstos nos 

números seguintes  

2.1 – Dentro da localidade 30,00 

2.2 – Fora e a partir de 10 Km contados desde o local da remoção até ao local do 

depósito 45,00 

2.3 – Por cada Km para além dos primeiros 10 km 1,50 
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3. Pela remoção de veículos ligeiros:  

3.1. Dentro da localidade 75,00 

3.2- Fora da localidade até um máximo de 10 Km desde o local de remoção até ao 

local do depósito 90,00 

3.3 - Por cada Km para além dos 10 km 2,00 

4. Pela remoção de veículos pesados  

4.1 – Dentro da localidade 150,00 

4.2- Até um máximo de 10 Km desde o local de remoção até ao local do depósito 180,00 

4.3 - Por cada Km para além dos 10 km 3,00 

5. – Pelo depósito de um veículo à guarda da entidade competente para a 

fiscalização são devidas, por cada período de 24 horas, ou parte deste período, se 

ele não chegar a completar -se, as seguintes taxas:  

5.1- Ciclomotores, motociclos, e outros veículos não previstos nos números 

seguintes 7,50 

5.2 – Veículos ligeiros 15,00 

5.3 – Veículos pesados 30,00 

  

Capítulo VII  

Publicidade e propaganda comercial  

  

1. - Alvará (a acumular com as outras taxas devidas)  

1.1 - Emissão 20,70 

1.2 - Renovação 7,80 

2. – Painéis  

2.1. Em domínio público por m2 ou fração e por ano 35,00 

2.2 – Em domínio ou propriedade privada, com projeção visível para o espaço 

público por m2 ou fração e por ano 7,50 

3 - Mupis, colunas publicitárias, anúncios eletrónicos, abrigos de transportes 

públicos e similares  

3.1 - Por unidade ou face e por mês 26,00 

3.2 - Por unidade ou face e por ano 104,00 

4 - Chapas, palas e letreiros  

4.1 - Não luminosos, por ano 10,40 

4.2 - Luminosos, por ano 15,60 
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5 - Dispositivos biface  

5.1 - Não luminosos, por m2 ou fração e por ano 20,70 

5.2 - Luminosos, por m2 ou fração e por ano 41,00 

6 – Publicidade aérea não cativa  

6.1 por unidade e por dia 30,00 

6.2 por unidade e por mês 60,00 

7 - Publicidade aérea cativa  

7.1 por unidade e por  dia 20,00 

7.2 por unidade e mês 50,00 

8 - Publicidade em veículos automóveis  

8.1 - Por m2 ou fração e por mês 31,00 

8.2 - Por m2 ou fração e por ano 103,60 

9 - Publicidade sonora – por dia (acresce a licença especial de ruído) 30,00 

10 - Ocupações de carácter cultural  

10.1 - Por m2 ou fração de área ocupada e por dia 1,05 

10.2 - Por m2 ou fração de área ocupada e por mês 10,40 

11 - Campanhas publicitárias de rua com distribuição de panfletos, produtos e 

degustações por local e/ou por dia 51,80 

12. Distribuição de cartazes, prospetos e outro tipo de publicidade dispersa:  

12.1. Até 50 unidades, por um dia 15,00 

12.2. Até 50 unidades, por cada dia além do primeiro 2,00 

12.3. Mais de 50 unidades, por um dia 40,00 

12.4. Mais de 50 unidades, por cada dia além do primeiro 3,00 

13. Outros meios de transporte não previstos expressamente neste regulamento, 

por cada e por ano 130,00 

14. Utilização de meios e veículos publicitários municipais: (a)  

14. 1. Publicações Municipais (Agendas; Boletim Municipal e Outras) por 

publicação e não superior a ¼ de página 80,00 

14.2. Painéis luminosos no interior dos Edifícios Municipais por semana 20,00 

14.3. Painéis luminosos no exterior e por dia 5,00 

15. Outra publicidade não incluída nos números anteriores:  

15.1 Por dia e por metro quadrado ou fração 5,00 

15.2. Por mês e por metro quadrado ou fração 50,00 
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15.3. Por ano e por metro quadrado ou fração 100,00 

(a) O Município reserva-se no direito 

de não aceitar publicidade contrária ou não consentânea com os objetivos 

das publicações  

  

Capítulo VIII  

Venda Ambulante  

  

1. Tabuleiros, viaturas estacionadas, tendas, barracas ou outras instalações 

provisórias, para o exercício de venda ambulante ou outras atividades autorizadas  

1.1 - Por mês, com um metro 

quadrado 50,00 

1.1.1 - Por mês, cada metro quadrado adicional 10,00 

1.2- Por dia, com um metro quadrado 5,00 

1.2.1 - Por dia, cada metro quadrado adicional 1,00 

2 - Venda ambulante  

2.1 – Licença de vendedor ambulante, incluindo a emissão do cartão 31,00 

2.2 – Renovação da licença 10,00 

2.3 Vistorias de Inspeção Sanitária a Veículos 50,00 

  

Capítulo IX  

Aferição e Conferição de Pesos, Medidas e Aparelhos de Medição  

  

As taxas devidas pelo controle metrológico de instrumentos de medição, a cobrar 

pela Câmara Municipal, são reguladas pelo Decreto-Lei 291/90, de 20 de 

Setembro e fixadas pelo Despacho n.º 18853/2008, de 03 de Julho, do Gabinete 

do Secretário de Estado Adjunto da Industria e da Inovação, publicado em Diário 

da república 2ª Série n.º 135, de 15/07 e atualizado anualmente.  

  

Capítulo X  

Licenciamento de atividades ruidosas  

  

1 – Trabalhos e obras de construção civil e conforme o período em que decorram:  

1.1 – Das 20:00 h às 23:00 h  



 

Aprovado em Reunião de Câmara de 04.04.2012 e na Reunião da Assembleia Municipal de 13.04.2012. 

 

1.1.1 – Do primeiro ao sétimo dia – por dia 4,00 

1.1.2 – Do oitavo ao décimo quarto – por dia 6,00 

1.1.3 – A partir do décimo quarto dia – por dia 8,00 

1.2 – Das 23:00 h às 07:00 horas  

1.2.1 – Do primeiro ao sétimo dia – por dia 8,00 

1.2.2 - Do oitavo ao décimo quarto – por dia 12,00 

1.2.3 - A partir do décimo quarto dia – por dia 16,00 

2. Festas, romarias e outros divertimentos públicos (bailes; arraiais; karaokes e 

divertimentos afins) incluindo os efetuados em recintos improvisados por dia  

2.1 – Das 20:00 h às 23:00 horas 20,00 

2.2 – Das 23:00 às 07.00 horas 35,00 

2 – Outras atividades ruidosas de carácter temporário por dia  

2.1 – Das 20:00 h às 23:00 h 25,00 

2.2 – Das 23:00 h às 07:00 h 40,00 

Observações 

1.ª - No licenciamento por períodos superiores a sete dias, será cobrada, por cada 

um dos dias, a taxa aplicável ao último dia da licença. 

2.ª - Os valores apresentados são de aplicação cumulativa caso assim aconteça  

Às Taxas previstas nos números anteriores acresce 15 % ou 50 %, sempre que a 

licença especial de ruído seja requerida no prazo inferior a 15 ou 4 dias úteis 

respetivamente, relativamente à data do início da atividade ruidosa de caráter 

temporário.  

  

Capítulo XI  

Transportes turísticos  

  

1.1. Realização de vistoria às charretes 100,00 

1.2. Realização do controlo sanitário aos animais 90,00 

1.3. Emissão da licença — por mês ou fração e por veículo:  

1.3.1 Charretes 20,00 

1.3.2 Segways 5,00 

1.3.3 Autocarros Turísticos 30,00 

1.3.4 Comboios turísticos 30,00 

1.3.5 Quadriciclos e Triciclos 2,00 
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1.3.6 Bicicletas 1,00 

1.3.7 Outros 10,00 

1.4. Renovação da licença — por ano e por veículo  

1.4.1. Charretes 60,00 

1.4.2. Segways 15,00 

1.4.3. Autocarros turísticos 90,00 

1.4.4 Comboios turísticos 90,00 

1.4.5 Quadriciclos e Triciclos 6,00 

1.4.6 Bicicletas 3,00 

1.4.7 Outros 30,00 

1.5. Emissão do cartão de identificação do condutor:  

1.5.1 Inscrição (incluindo emissão do correspondente cartão) 30,00 

1.5.2 Renovação anual do cartão 10,00 

1.5.3 Emissão de segunda via do cartão 25,00 

  

Capítulo XII  

Diversos  

  

1. Outras licenças ou autorizações não especificadas 35,00 

2. Vistorias não especialmente previstas – por cada uma 35,00 
 

 

 

 

 

 

 


